עיקרי מחירון עסקי  -דואר ישראל
פברואר 2020
דואר יחידני (רגיל/חריג)
דואר יחידני
דואר רגיל/חריג
תעריף
למכונות ביול

עד  50גר'* מעל  50גר' מעל  200גר' מעל  350גר' מעל  500גר' מעל  1,000גר'
עד  200גר' עד  350גר' עד  500גר' עד  1,000גר' עד  2,000גר'
₪2.50
₪15.40
₪13.90
₪10.00
₪9.70
₪4.10
₪2.40

₪3.90

₪7.50

₪7.90

₪12.90

₪13.90

דואר 24
דואר 24
עד  1,000פריטים במשלוח
דואר  24כמותי מעל  1,000פריטים
()1
במשלוח

עד  50גר'

מעל  50גר'
עד  100גר'
₪4.60

מעל  100גר'
עד  350גר'
₪11.80

מעל  350גר'
עד  500גר'
₪12.30

₪2.22

₪2.47

₪11.80

₪12.30

₪4.30

* מידות מינימום 90 :מ"מ  140 xמ"מ ,מידות מקסימום 160 :מ"מ  237 xמ"מ ,עובי עד  5מ"מ ,מעטפה מלבנית  ,בהתאם לתקן השירות שנקבע ברישיון הכללי 92% ,מדברי הדואר בשירות דואר  24יימסרו ביום
העבודה העוקב ליום המשלוח 100% ,מדברי הדואר במצטבר יימסרו תוך שני ימי עבודה.
יחס אורך המעטפה לפחות  1.4מרוחבה .במידה ודבר הדואר יחרוג ממידות המינימום או המקסימום ,הוא יחוייב
כדבר דואר חריג במשקל שמעל  50גר' עד  200גר'.
( )1תנתן הנחה בשיעור של  10%על משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של  300אלף ש"ח (לא
כולל מע"מ) ברבעון קלנדרי ,בלא תלות במאפייני המשלוח ,כל עוד הם עונים על הגדרת משלוח
דואר כמותי .דואר כמותי לסוגיו כולל :דואר כמותי ממוין רגיל/חריג ,דואר כמותי לא ממוין ,כמותי
רשום ,כמותי רשום מיוחד ,כמותי בינלאומי ,דואר  24כמותי.

1
 המ חיר ים כו ל ל ים מע "מ ונכונים ל  20.2.2020-הת ער יפ ים קבועים בת קנות ובת ער יפון החברה ומ ת ע דכנים מעת לעת
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 הגדרת השירות המלאה בכפוף לת קנות הדואר ומדריך הדואר .הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה .ט.ל.ח.
 ניתן לעיין במחירון המלא ביחידות הדואר ברחבי האר ץ ובאתר דואר ישראל.

למידע נוסף אנא פנו למנהלי המכירות של דואר ישראל,
או היכנסו לאתר האינטרנט www.israelpost.co.il

